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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Mi Corazon

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 5 8 9 0 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Postbus 122, 6680 AC Bemmel

Telefoonnummer
E-mailadres

bestuur@stichtingmicorazon.nl

Website (*)

www.stichtingmicorazon.nl

RSIN (**)

8 0 3 3 3 6 2 1 4

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Ontwikkelingslanden (o.a. Chili, Afrika), Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

I. van Thiel-Sluiter

Secretaris

R. Sluiter

Penningmeester

R. Sluiter

Algemeen bestuurslid

M. Nijenhuis

Algemeen bestuurslid

J. Evers

Overige informatie
bestuur (*)

W. Berndsen (algemeen bestuurslid)

IB 110 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

1. het algemeen nut beogend:
a. het doen van uitkeringen aan personen en instellingen terzake van:
- projecten in ontwikkelingslanden, die met inachtneming van zelfwerkzaamheid, en (zo
mogelijk) zelfstandigheid de ontwikkeling van betrokkenen bevorderen;
- sociale, medische en culturele ondersteuning, daar waar de maatschappij tekort
schiet;
b. het bevorderen van een duurzame natuurontwikkeling in Nederland en eventueel
Europa, onder andere door het beheren van vermogen belegd in agrarische - en
natuurwaarden.
2. al hetgeen tot het vorenstaande bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De activiteiten die de doelstelling van onze stichting nastreven dienen nagenoeg
geheel een algemeen belang. Onze aandachtsgebieden zijn:
Afrika (m.n. Sub-Sahel), Zuid-Amerika (m.n. Chili):
Kinderen, vorming en opleiding
Gezondheidszorg
Gemeenschapsvorming
Nederland:
Gemeenschapsvorming en -ondersteuning
Maatschappelijke en culturele ondersteuning
Bevorderen milieubewustzijn
Duurzame natuurontwikkeling
Volgens vastgesteld beleid van de stichting kunnen in beginsel alleen instanties zoals
ANBI-stichtingen en verenigingen in aanmerking komen voor een donatie. Alleen onder
de verantwoordelijkheid van deze instanties kunnen vervolgens uitkeringen aan
personen worden verstrekt.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting doet niet aan fondsenwerving. Inkomsten worden alleen verworven uit
legaten en rendement via duurzaam vermogensbeheer.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Het bestuur beoordeelt ingekomen aanvragen en toetst deze aanvragen aan de
doelstelling en beleidsplan van de stichting.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://stichtingmicorazon.nl/index.php/beleidsplan

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen louter
in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding (kosten die de bestuursleden
redelijkerwijs moeten maken bij de uitoefening van hun functie).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Ontwikkelingslanden: wij ondersteunen diverse projecten in ontwikkelingslanden. De
projecten zijn met name gericht op onderwijs en het bevorderen van de
zelfredzaamheid van de lokale bevolking. Via Stichting Kinderdorpen Chili ontvangen
wij aanvragen voor kleinschalige projecten in Chili. Daarnaast ondersteunen wij via
bevriende Nederlandse stichtingen en personen projecten in Afrika (waaronder
Oeganda, Malawi, Gambia en Zuid-Afrika). Vaak worden de projecten door onze vaste
(Nederlandse) contactpersoon van de stichting bezocht en beoordeeld en tevens
ontvangen wij een financiële verantwoording.

Een gedeelte van de reserves van de stichting wordt belegd via duurzaam
vermogensbeheer.

Open

Nederland (Europa): wij ondersteunen vooral kleinschalige sociale, medische en
culturele projecten in de nabije omgeving (gemeente Lingewaard, regio Arnhem/
Nijmegen), waar onze overheid c.q. onze samenleving tekort schiet. Een project van
grotere omvang betreft de restauratie van ’t Huis te Bemmel (gestart in 2018). In 2020
is de laatste termijn voor de restauratie van ’t Huis te Bemmel verstrekt.
Duurzame natuurontwikkeling: tot slot ondersteunen wij projecten ten behoeve van het
behoud van natuurlijk schoon en projecten gericht op duurzame natuurontwikkeling. In
2020 zijn er echter geen projecten geweest die we hebben ondersteund in deze
categorie.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://stichtingmicorazon.nl/index.php/uitgeoefendeactiviteiten

Open
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Balans

Balansdatum

0

0

0

+

+
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Continuïteitsreserve

€

€

€

€

Passiva

Bestemmingsreserve

€

€

€

Herwaarderingsreserve

€

+

€

Overige reserves

€

€

€
Bestemmingsfondsen

€

€

0

Voorzieningen

€

+

€

Langlopende schulden

0

€
€

€
Totaal

Kortlopende schulden

€

+

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

€

–

€
€

–

Immateriële vaste activa

€

Activa

Materiële vaste activa

€

€

+

€

€

€

+

Financiële vaste activa

0

€

€
€
€

Voorraden

€
€

Vorderingen &
overlopende activa

€
€

Effecten

0

+

€

+
€

€

Stichting Mi Corazon is een vermogensfonds: dit betekent dat de stichting niet actief geld of goederen werft en daarnaast het vermogen (of de
opbrengsten van dat vermogen) vrijwel alleen aan de doelstelling besteedt. De stichting hoeft derhalve geen balans te publiceren.

0

Liquide middelen

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

0

0

+
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Staat van baten en lasten

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

397.457

€

1.125.972

Overige baten

€

€

246.390

+

€
€

0

+

+
0

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

397.457

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

39.090

Overige lasten

€

1.246

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

1.372.362

€
€

125.135

249.120

€

38.302

€

1.378

165.471

€

288.800

231.986

€

1.083.562

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

In 2020 is € 73.460 uitgekeerd aan projecten in ontwikkelingslanden (waaronder
projecten in Chili, Oeganda, Malawi, Gambia en Zuid-Afrika). Aan projecten in de
categorie sociale, medische en culturele ondersteuning in Nederland is een bedrag ad
€ 51.269,95 besteed. € 0 is besteed aan projecten in de categorie duurzame
natuurontwikkeling.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://stichtingmicorazon.nl/index.php/financieleverantwoording

Open

